
المحاضرة السادسة

الشريعة السلمية

 هي عبارة عن مصادر دينية، الحكام التي يوحيها ا تعالى لرسله تتضمن واجب النسان نحو ربه وواجبه نحو نفسه وواجبه
نحو مجتمعه (*).

الدين

 يعتبر الدين مصدراB رسمياB أصلياB للقواعد القانونية التي تحكم المسائل التي تثيرها علقات الناس بعضهم البعض وعلى
 الخص في الدول السلمية ، والمقصود بالدين في هذه الدول القواعد والحكام التي أنزلها ا تعالى لرشاد الناس وتوجيه

سلوكهم ابتداء من نظم العبادات أي علقة النسان بخالقه وكذلك المعاملت أي علقة الخلق بعضهم البعض .

 يعد العرف أقدم المصادر الرسمية للقانون وهو مصدر تلقائي يرتبط مباشرة بنشأة وتطور المجتمعات ويتميز العرف بأنه ينبع
 من الناس باتباعهم سنة معينة في أمر من أمور حياتهم الجتماعية . ووفق هذا التعريف فانه يستلزم وجود ركنين للعرف ،
 الول مادي يتمثل في العتياد على سلوك معين وهو ما يسمى بالعادة ، والخر معنوي يتمثل في الشعور بإلزام هذه العادة

التي اضطرد على ابتاعها.

 العرف مجموعة من قواعد السلوك غير المكتوبة التي تعارف الناس عليها في مجتمع معين في زمان معين و تواتر-1
العمل بها بينهم الي الحد الذي تولد لديهم العتقاد بإلزامها.

وقد عرف : بأنه اعتياد الناس على سلوك معين في مسألة معينة مع العتقاد بإلزاميته واستحقاق من يخالفه للجزاء .-2

هو مصدر احتياطي ثان للقانون بعد الشريعة السلمية.

 فل يحكم القاضي به ال اذا خل التشريع من النص، و بعد استنفاذ البحث في أحكام الشريعة
السلمية.

فل يجوز تطبيق قاعدة عرفية يتناقض حكمها مع مقتضيات النظام العام و الداب العامة .

فل يجوز تطبيق عرف سائد في إمارة أو مدينة معينة على قضية واقعة في إمارة أو مدينة أخرى.
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 هو تواتر العمل بسلوك معين لفترة طويلة مما يترتب عليه اشاعة ه��ذا الس��لوك بي��ن الن��اس

في المجتمع أو أغلبهم علي القل.

 اعتياد الناس علي التعامل في مناس��بات معين��ة عل��ي نح��و معي��ن كتحميله��م تكلف��ة المي��اه ف��ي

 عقد اليجار علي المستأجر، واعتيادهم فـــي عقد الزواج علي تقس��يم المه��ر ال��ي معج��ل و

مؤجل.

ل تعتبر العادة السلوكية عرفا: إل اذا توافرت لها أوصافا معينة ، هي :
- عموم و تجريد السلوك1

 و يقصد بذلك وجوب انتشار السلوك بين عدد غير محدد من الفراد و ل يقتصر علي أشخاص بعينهم و أل يتعلق بوقائع
 محددة ، سواء كان العرف شامل (ساري علي كل أقاليم الدولة) أو كان عرفا محليا (يسري علي اقليم معين من اقاليم

الدولة) أو كان عرفا مهنيا (يسري علي أفراد مهنة معينة) أو كان عرفا طائفيا (يسري علي أفراد طائفة معينة).

- اضطراد السلوك    2
  بمعنى أن يستقر الفراد علي العمل به و اتباعه دون الخروج عليه. مع مراعاة أن اضطراد العمل بالسلوك ليعني عدم

 انقطاع العمل به مطلقا ، بل يعني عدم انقطاع العمل بالسلوك انقطاعا ظاهرا لفترة طويلة من الزمن يفهم منه استقرار
الناس علي ترك العمل به.  

قدم السلوك   -3
 بمعنى استمرار العمل بالسلوك لفترة طويلة . و ليس لذلك حد زمني معين ، فالمسألة يقدرها القاضي من حالة لخري.

عدم مخالفة السلوك للنظام العام و الداب العامة   -4
 فالسلوك السئ و لو استمر العمل به لفترة طويلة ل يعد من العرف مثل عادة الخذ بالثأر ، و عادة الوساطة في قضاء مصالح

الناس.

العتقاد بإلزامية العرف-5
   يتعين استشعار الفراد ضرورة احترام القاعدة العرفية , بحيث يتعرض من يخافها للجزاء , وذلك ما يعرف بالركن

 المعنوي فإذا اكتمل للقاعدة ركناها - المادي والمعنوي - فإنه يصبح عرفاB واجب التباع. أما العادة فهي اطراد الناس على أمر
 معين دون شعورهم بإلزاميته ومن ثم فإنها تتفق مع العرف من حيث القدم والثبات والعمومية , أي من حيث الركن المادي

وتختلف عنه من حيث عدم توافر عنصر اللزام بالنسبة لها أي من حيث الركن المعنوي .
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هو شعور الفراد بالزام القاعدة العرفية من جراء اعتيادهم علي تكرار السلوك لفترة زمنية طويلة.

التثبت من العنصر المعنوي أمر غير ميسور للتعلقه بأمر نفسي لدي الفراد و من ثم يصعب اثباته.

البطء في التكوين (الركن المادي يتطلب المدة و الستمرار).-1
الغموض (يصعب التثبت من وجود أركانه، لسيما المعنوي).-2
 قد يؤدي تعدد العراف إلى تعدد النظمة و اختلفها في المجتمع الواحد (كالعرف القليمي أو العرف الخاص)، مما-3

يعيق وحدة القانون في المجتمع.

إذا لم يوجد نص تشريعي أو حكم فقهي فان القاضي يطبق العرف.

يمتنع على القاضي تطبيق العرف.

يقوم عندما يحيل النص القانوني إلى العرف فيعطيه أولوية في التطبيق.-1
 بتعطيلها./ بالحذف منها /يكون التعديل بالضافة إلى أحكام القانون -2
أمثلة :

" نفقات التسليم تكون على البائع ما لم يقض التفاق أو العرف بغير ذلك".-1
."يكون الثمن مستحق الداء فور تمام البيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك"-2
.  "مصروفات رد المأجور تكون على المستأجر ما لم يقض التفاق أو العرف بغير ذلك"-3

تعريفه : وهو العرف الذي يحيل عليه المشرع لتفسير إرادة المتعاقدين.
أمثلة :

: ويلجأ للعرف من أجل تحديد العيب الذي يمكن التسامح فيه."  ل يضمن البائع عيبا: جرى العرف على التسامح فيه "-1
." يشمل البيع كل ما كان من ملحقات المبيع وتوابعه، وذلك وفقا: لطبيعة المعاملة وعرف الجهة وقصد المتعاقدين "-2
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 :  ل يطبق العرف المخالف لها. القواعد المرة

 :  يمكن تطبيق العرف المخالف لها. القواعد المكملة
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تعريف الفقه

 مجموعة آراء علماء القانون التي تضمنها مؤلفاتهم وأبحاثهم في شأن شرح نصوصه وتعليقهم على أحكام المحاكم عند

تطبيقها لتلك النصوص.

تعريف القضاء

 وعبارة القضاء قد تنصرف إلى هيئة قضائية, كما قد تعني مجموعة الحكام التي تصدرها تلك المحاكم وأخيراB فإنها قد

 تنصرف إلى مجموعة المبادئ التي يمكن استخلصها من الحكام واطراد المحاكم على إتباعها, ويعتبر القضاء بالمعنى

الخير مصدراB تفسيرياB للقاعدة القانونية .

 كان الفقه والقضاء مصدرين رسميين للقانون في بعض النظمة القديمة ، إل أن دور الفقه تضاءل في القوانين الحديثة حيث

 انحصر دوره في كونه مصدرا تفسيريا يرجع إليه للستئناس فحسب ، غير أن ذلك ل يمس بالدور الذي يقوم به الفقه في

 تطوير القانون حيث انه الكاشف الول لقصور القانون والمطالب الول لسد النقص فيه . وفيما يتعلق بالقضاء فقد كانت

 السوابق القضائية مصدرا رسميا من مصادر القانون حيث أن الحكام الصادرة عن المحاكم تدخل بصفة تلقائية في صلب

 القانون كقواعد لها نفس قوته . وكما هو الحال بالنسبة للفقه فقد تضائل دور القضاء في القوانين الحديثة فيما عدا القانون

النجليزي والقوانين التي تنهج نهجه إذ يمثل القضاء مصدرا رسميا لقواعده القانونية

 إن الجتهاد القضائي والفقه ل يؤديان إلى إيجاد قواعد قانونية عامة قابلة للتطبيق بصورة إلزامية ومطردة على جميع

 الحالت المتماثلة, كما هو المر بالنسبة للمصادر الرسمية, بل إن دورهما يقتصر على تفسير وبيان كيفية تطبيق القواعد

القانونية المنبثقة عن المصادر الرسمية دون أن يكون لما ينتج عنهما صفة القواعد القانونية اللزامية.

 - ل تطبق المصادر الرسمية للقواعد القانونية جميعها دوماB في مختلف الحوال والظروف بل إن هناك بعض المور ـ1

 كالمور الجزائية مثلB ـ ل يمكن أن يطبق فيها سوى مصدر واحد هو التشريع حيث أنه من أهم مبادئ القانون الجزائي

المبدأ الذي ينص على أنه : (ل جريمة ول عقوبة إل بنص قانوني).
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 والقانون هنا هو التشريع وذلك لن الحكام الجزائية إنما تتعلق بأرواح الناس وحرياتهم وسلمتهم ومن الواجب تنظيمها عن

طريق التشريع وعدم ترك أمور الناس فيها عرضة لهواء القضاة وتقديراتهم الشخصية.

أمثلة :

 ل يوجد نص تشريعي يعاقب النسان على عدم تطوعه لنقاذ شخص معرض للخطر, وبالتالي فإن القاضي ل يستطيع-1

 أن يفرض عليه عقوبة ما استناداB إلى ما قد يراه من مبادئ القانون الطبيعي أو قواعد العدالة مثلB لن المصدر الوحيد

في المور الجزائية هو التشريع.

2-Bإذا حدد التشريع لجريمة من الجرائم عقوبة معينة فإن القاضي ل يستطيع أن يفرض عقوبة غيرها يقدرها بنفسه استنادا 

إلى العراف مثلB أو غيرها.

 - ليس للقاضي حرية الختيار بين هذه المصادر وتطبيق ما يراه مناسباB منها دون غيره بل هناك ترتيباB وتسلسلB معين بينها2

يلزم القاضي بإتباعه وذلك حسب المادة الولى من القانون المدني التي تنص :

- تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو فحواها.

 - فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه, حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة السلمية, فإذا لم توجد فبمقتضى العرف,

فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة

أمثلة :

 - إذا عرضت على القاضي قضية تتعلق بالقرض مع الفائدة مع العلم أن مبادئ الشريعة السلمية تحرم هذا النوع من1

القرض؟

 القاضي ملزم بأن يحكم أولB بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالموضوع الذي يطلب إليه الحكم فيه ول يستطيع أن يطبق

 مبادئ الشريعة السلمية إل في حال عدم وجود هذه النصوص, وبالنسبة للقرض مع الفائدة هنالك نصوص تشريعية تجيزه

فل يمكن إذن تطبيق قواعد غيرها...

 - عرضت على القاضي مسألة ينطبق عليها التشريع ـ الشريعة ـ العرف فماذا يطبق في هذه الحالة؟ القاضي ملزم بإتباع2

الترتيب المنصوص عليه في المادة الولى من القانون المدني.

 - عرضت على القاضي الجزائي قضية جزائية ولم يجد لها نص تشريعي بالفعال التي قام بها المدعى عليه, ما العمل في3

مثل هذه الحالة؟
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يحكم القاضي في هذه الحالة بالبراءة أو عدم المسؤولية حيث أن هناك مصدر وحيد للمور الجزائية هو التشريع.

 - اعتبر الفقه والجتهاد القضائي في كثير من الشرائع فيما مضى من المصادر الرسمية للقواعد القانونية وفي الواقع لم3

 يقتصر دور الجتهاد القضائي والفقه في كثير من الشرائع القديمة (كالشريعة الرومانية) على تفسير القواعد القانونية وتطبيقها

بل كان لهما الثر البالغ في إيجاد الكثير من القواعد.

 ول يزال الجتهاد القضائي يعتبر من المصادر الرسمية في بعض البلد كإنكلترا حيث تعتبر الحكام القضائية بمثابة سوابق

ملزمة ومن الواجب إتباعها في القضايا المماثلة.

 - إن الجتهاد القضائي بصورة خاصة له من الوجهة العملية تأثير كبير في تطوير القواعد القانونية وتعديلها على الرغم من4

 اعتباره من الوجهة النظرية من المصادر التفسيرية ل الرسمية, واعتباره غير ملزم إل بالنسبة للقضايا نفسها التي فصلت فيها

هذه الحكام دون أن تكون واجبة التطبيق في القضايا المماثلة وذلك لن :

 القضاة يعمدون إلى شيء من التوسع أو التصرف في تفسير القواعد القانونية لجعل هذه القواعد أكثر ملءمة لمقتضيات

التطور والبيئة.

 - إن هناك نوع من التداخل والتقارب بين المصادر الرسمية والتفسيرية فهي ليست منفصلة عن بعضها كل النفصال...5

 حيث : يستمد التشريع كثيراB من قواعده من العراف السائدة... والجتهاد القضائي من شأنه أن يوضح التشريع ويجلي

 غموضه ويظهر العراف ويثبتها, إذاB تسهم هذه المصادر مشتركة في إيجاد القواعد القانونية وتطويرها وإعطائها صورتها

الخيرة التي تجعلها صالحة للتطبيق العملي.

 - إن المصادر المختلفة للقانون لم تظهر جميعاB دفعة واحدة في التاريخ, وإنما ظهرت على مراحل متتالية تبعاB لتطور المدنية6

وتقدمها وهي على الترتيب التالي :

- العرف.

- قواعد الدين ومبادئ القانون الطبيعي.

- الجتهاد.

- التشريع.
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 بعيداB عن الجدل في تصنيفها مصدرا� رسمياB أو غير رسمي للقاعدة القانونية فإن المبادئ الطبيعية أو ما يسمى (مبادئ العدالة

الطبيعية) تعد مصدراB مهما للقاعدة القانونية ، ويقصد بهذه المبادئ السس الطبيعية (الفطرية) التي تحكم سلوك البشر.

عرف الشريعة الشلمية مبينا موقعها بين مصادر القانون .

عرف العرف كمصدر قانوني .

بين أركان العرف .

وضح الفرق بين العرف والعادة .

وضح مدى إلزام العادة نسبة للعرف .

عرف مبادىء العدالة والنصاف كمصدر قانوني مبينا مرتبته بين باقي المصادر القانونية.

بين ترتيب وصنف كل مصدر قانوني.

وضح مدرجات الشريعة السلمية كمصدر قانوني.

عرف كل من الفقه والقضاء كمصدرين رئيسيين مبينا صنفهما من حيث مدى اللزام قوة.

بين الختلفات بين الفقه والقضاء من جهة ، وباقي المصادر القانونية الرسمية من جهة أخرى.
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